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Realização:
Era uma vez 8 crianças que brincavam jun-
tas suas aventuras. 

Colocavam fantasias diante do espelho, 
experimentavam personagens, inventando 
e reinventando mundos. No instante da 
brincadeira, eram capazes de viver um ar-
co-íris de possibilidades, e tudo acontecia 
exatamente agora: 

FAZ DE CONTA



A Fada, chamada Vitória, adorava transformar 
o Batman Tomás. Mas ele era muito medroso e 
chorava sempre que a varinha tocava sua capa. 
Tinha medo dos poderes dela. Ficava choramin-
gando no cantinho, chamando seu amigo:

– Robin? Cadê meu Robin? 

Enquanto isso, uma mamãe 
com muitos bebês acomodava 
seus filhos na fila para o Dou-
tor Cientista, ex-Robin do Bat-
man, logo testar a vacina nas 
crianças. Mamãe Mariana tinha 
três filhos.

A boneca de pano, ela levava 
agarrada ao peito. Já o Ninja 
Inácio e o Dinossauro Luca 
vinham dentro de caixotes 
transformados em carrinhos de 
bebê. Estavam todos esperan-
do a vez na fila, por sinal, muito 
bem organizada pela Secretá-
ria do consultório.

Acontece que o amigo Martim já estava can-
sado de ser o Robin, queria agora brincar de 
ser Doutor Cientista, para salvar a terra da 
pandemia. Concentrado em seus experimen-
tos, não escutava o chamado do Batman. 



De repente, lá no outro canto, a Fada ficou 
com pena do Batman medroso. Movimentou 
seu condão no ar e o transformou em um cora-
joso Astronauta! Ele ficou tão feliz que aterris-
sou na fila. Afinal, queria ir à lua vacinado.

Mamãe Mariana contou que queria ser dona 
de uma escola. E dentista também. Então, 
sem respeitar a ordem da fila, todos come-
çaram a falar ao mesmo tempo: Eu vou ser 
historiador! Arquiteta! Psicanalista! Músico!
– Calma gente! Um de cada vez! – Pedia a Se-
cretária, tentando manter a fila organizada.

Laura, a Secretária, sentada em sua cadeirinha 
diante de uma mesa ia anotando e chamando: 

– Próximo! 

E preenchia o cadastro:

– Qual o seu nome? Quantos anos você tem? 
O que você vai ser quando crescer?



O Cientista, concentradíssimo começou a 
aplicar as vacinas. Ele não falava uma só 
palavra sobre o que gostaria de ser porque, 
certamente, já era um Cientista.

 

Foi aí que o Palhaço Francisco entrou no fim da fila 
e deu uma enorme gargalhada! Parecia adivinhar 
que, no futuro, as crianças iriam buscar seu papel 

no mundo a partir daquelas lembranças. Ele mesmo 
seria Contador de Histórias, para contar aos quatro 

cantos as mil e uma aventuras brincadas em sua 
infância...



 Projeto criado por Studio Farfalla inspirado 
na história “Faço bagunça. faço memórias.”



Faço Bagunça. Faço Memórias. é um livro original da Ateliê Baobá Mostra: 
Decoração com Propósito. Uma mostra virtual de decoração infantil reali-
zada pela marca Ateliê Baobá que, mais do que apresentar ambientes de-
corados por arquitetos renomados, tem como objetivo trazer um conteúdo 
que aborda questões importantes do desenvolvimento dos pitucos. O Ateliê 
Baobá acredita que a decoração de um ambiente destinado para as crianças 
pode ter um papel fundamental em seu desenvolvimento e na forma que 
elas vêem o mundo.

Em 2021, sua 2ª edição, os ambientes criados e projetados pelos escritórios 
de arquitetura convidados foram os cenários de 10 histórias criadas espe-
cialmente para o projeto. Neste livro está um deles.

Para visitar a mostra, acesse www.mostra.ateliebaoba.com.br ou leia o 
QR Code.
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